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Виховання патріотичної свідомості, почуттів і
переконань нерозривно пов’язане з розумовим, моральним,
трудовим, ідейно-світоглядним, естетичним, емоційним
становленням особистості. Патріотичне виховання – це
сфера духовного життя, яке проникає в усе, що пізнає,
узнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить
людину, яка формується. Патріотизм як діяльна
спрямованість свідомості, волі, почуттів, як єдність
думки і діла дуже складно пов’язаний з освіченістю,
етичною,
естетичною,
емоційною
культурою,
світоглядною стійкістю, творчою працею.
В. О. Сухомлинський
У сучасних умовах загрози розвитку України та її національної безпеки
важлива роль належить національно-патріотичному вихованню студентської молоді.
Актуальність цього питання зумовлюється сучасним процесом формування єдиної
політичної нації на шляху національного відродження та формування нового
громадянського суспільства.
Патріотичне виховання має проходити через весь комплекс заходів,
направлений на національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне, естетичне,
правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, базуватися на національній історії,
знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні конституційних і громадянських
обов’язків, відповідальності за власне майбутнє, добробут та долю країни.
Національно-патріотичне та духовне виховання молоді сприятиме
забезпеченню цілісності народу України, його національному відродженню,
об'єднанню різних етносів і регіонів країни, соціально-економічному і
демократичному розвитку України, розбудові та вдосконаленню суверенної правової
держави, соціально-політичній стабільності у державі та гідному представленню
нашої країни у світі.
Бібліотекою складений тематичний вебліографічний список «Питання
національно-патріотичного виховання студентської молоді в Україні». Сподіваємось,
що цей ресурс стане в нагоді нашим користувачам – викладачам, кураторам,
студентам при розгляданні питань державної концепції національно-патріотичного
виховання молоді, формування національних і загальнолюдських цінностей,
національної ідеї і самоідентифікації українців, розвитку культури українського
народу.
Матеріал згрупований у розділи:
 Національно-патріотичне виховання в нормативно-правових актах України.
 Інтернет-ресурси з питань патріотичного виховання молоді.
 Література онлайн:
• історія України;
• історія української культури;
• українські національні традиції та звичаї;
 Публікації з періодичних видань, що є у фонді НБ СНУ ім. В.Даля.

Національно-патріотичне виховання
в нормативно-правових актах України
• Про затвердження правового висновку комісії з питань дотримання Закону
України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки" : Наказ Міністерства юстиції України; Висновок від 23.07.2015 №
1312/5
• Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного
виховання : Постанова КМУ № 524 від 22.07.15 року
• Про національно-патріотичне виховання в системі освіти : Наказ МОН № 768 від
16.07.15 року
• Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі
освіти : лист МОН № 1/9-302 від 24.06.15 року
• Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання
дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного
виховання y загальноосвітніх навч : Наказ МОН № 641 від 16.06.15 року
• Заходи щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді : додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06. 2015 р.
№ 641
• Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та
молоді : Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015
• Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у
Європі : лист МОН № 1/9-211 від 23.04.15 року
• Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки : Закон
України від 09.04.2015 № 317-VIII
• Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у
Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни : лист МОН № 1/9-188
від 09.04.15 року
• Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам'яті
Героїв Небесної Сотні : Указ Президента від 11.02.2015 № 69/2015
• Про День Гідності та Свободи : Указ Президента України від 13.11.2014 № 872

• Про День Соборності України : Указ Президента України від 13.11.2014 № 871
• Про День захисника України : Указ Президента України від 14.10.2014 № 806
• Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності :
Указ Президента України від 24.09.2014 № 744
• Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності :
рішення Ради Національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2014 року
• Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 №1556-VII
• Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в
навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015
роки : Наказ МОН України, Міністерства оборони України, Міністерства
внутрішніх справ від 21.10.2013 № 1453/716/997
• Про заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945
років та її учасників на 2011-2015 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів
України від 17.03.2011 N 199-р
• Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній
основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини :
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494
• Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і
науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму
України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49
• Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної
символіки в навчальних закладах України : наказ Міністерства освіти і науки
України від 07.09.2000 № 439

Інтернет-ресурси з питань патріотичного виховання молоді
•
•
•
•
•
•

Всеукраїнська громадська організація «Закінчимо війну»
Історична правда
Лікбез
Центр досліджень визвольного руху
Український інститут національної пам’яті
Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка

•
•
•
•

Пластовий портал
Благодійний фонд "Героїка"
Книга пам'яті загиблих
Громадські організації національно-патріотичного спрямування
матеріалами сайту Міністерства молоді та спорту України.

//
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Література он-лайн:
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Історія України — це передусім величні прагнення і неймовірна жертовність,
героїзм і відвага, це - Володимир Великий і Ярослав Мудрий, Ярослав Осмомисл і
Данило Галицький, Ю. Дрогобич і К.-В. Острозький, Д. Вишневецький і П.
Сагайдачний, Б. Хмельницький та І. Мазепа, М. Залізняк і О. Довбуш, Г. Сковорода,
І. Котляревський і Т. Шевченко, М. Драгоманов, І. Франко і Леся Українка, І.
Карпенко-Карий і С. Крушельницька, М. Грушевський, С. Людкевич, Микола
Хвильовий і Є. Коновалець, А. Шептицький і О. Довженко, В. Симоненко і В. Стус,
С. Корольов і В. Івасюк та багато інших безіменних творців української історії.
Подальші успіхи Української держави, наше майбутнє залежатимуть тільки від
нас, від нашої небайдужості, громадської активності, відчуття суспільного обов'язку,
пошани і любові до своєї родини, Батьківщини, національної історії. Пам'ятаймо
перевірений віками вислів давньоримського мислителя Цицерона: "Historia est
magistra vitae" (Історія — вчителька життя).
Навчальна література:
Білоцерківський В. Я. Історія України : навч. посібник / В.Я. Білоцерківський. — К. :
Центр учбової літератури, 2007. — 536 с. - Режим доступу:
http://politics.ellib.org.ua/pages-cat-106.html

Верига В. Нариси з історії України: (кінець XVIII - початок XX ст.) / В. Верига. –
Львів : Світ, 1996 . – 447 с. - Режим доступу: http://histua.com/knigi/narisi-z-istoriiukraini

Гарін В.Б. Історія України : навч. посібник / В.Б. Гарін, І. А . Кіпцар,
О.В. Кондратенко. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 240 с. - Режим доступу:
http://pidruchniki.com/18380625/istoriya/istoriya_ukrayini

Історія України. Документи. Матеріали : навч. посібник / уклад. В. Король. - К. :
Акадеиія,
2002.
449
с.
Режим
доступу:
http://vk.com/doc22930914_46409914?hash=a4edc993d11
Кормич Л.І. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття : навч.
посібник / Л.І. Кормич, В.В. Багацький. — X. : Одісей, 2001. — 465 с. - Режим
доступу: http://histua.com/knigi/istoriya-ukraini-vid-najdavnishih-chasiv
Лазарович М.В. Історія України : навч. посібник / М. В. Лазарович. - 2-ге вид.,
допов., переробл. – Тернопiль, 1999. – 147 с. - Режим доступу:
http://libfree.com/125444658-istoriyaistoriya_ukrayini__lazarevich_mv.html

Мицик Ю.А. Історія України : навч. посібник / Ю.А.Мицик, О.Г. Бажан,
В.С. Власов. - К. : Києво-Могилянська акад., 2008. - Режим доступу:
http://ukrlibrary.com.ua/books/16/4/

Полонська Василенко Н. Історія України : в 2 т. Т. 1. / Н. Полонська Василенко. Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/121/49/
Найвеличнішою пам'яткою одного з найвидатніших істориків України Наталії
Полноської-Василенко є її двотомна «Історія України» (Мюнхен, 1973—1976
рр.). Даний посібник є однією із найякісніших
працею з погляду
об'єктивности, конкретности і аргументованости викладу національної історії
України.
Полонська Василенко Н. Історія України : в 2 т. Т. 2. / Н. Полонська Василенко. –
Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/122/49/
Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку /
П.П.Гай-Нижник (керівник проекту), Т.А.Бевз, О.Є.Гомотюк, С.І.Губський,
Я.С.Калакура, А.М.Киридон, І.Й.Краснодемська, В.Т.Лазарєва, А.Ю.Санченко,
О.М.Склярова, Л.К.Токар, Д.В.Толочко, Л.В.Чупрій, О.Б.Ярошинський. – К., 2015. –
504 с. – Режим доступу: http://hai-nyzhnyk.in.ua/doc/2015doc.ukrainoznavstvo.php
Українська звитяга і мужність: Хрестоматія з військово-патріотичного виховання
учнівської молоді / Упорядник Рудюк С.П.- Тернопіль: Навчальна книга-Богдан,
2010.- 576 с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6npRZ63qPPV0o3OVRIbmt4SFk/view

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
« ... і як би не змінювався світ куди б не закинула
тебе доля, завжди зберігай у серці ті духовні
скарби, які дісталися тобі у спадок від
попередніх поколінь...»
А. Сокіл
Навчальна література:
Бокань В. Історія культури України : навч. посібник / В. Бокань, Л. Польовий. – К.,
2002.
–
3-тє.
вид.,
стер.
225
с.
Режим
доступу:
http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/gp_07.pdfhttp://vk.com/doc9796687_170535924?hash=df7a
e347ffad9edd99&dl=28aabb49a7217e1962
Історія української культури : навч. посібник / В. Т. Британ [та ін.]. Дніпропетровськ
:
НМетАУ,
2010.
Режим
до ступу:
http://nmetau.edu.ua/file/kfzao_13322.doc
Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник / М.В. Кордон. - 3-тє.
вид. - К. : Центр учбової літератури, 2010. — 584 с. - Режим доступу:
http://ebooktime.net/book_102.html
Історія української культури : навч. посібник / Є. В. Перегуда [та ін.].- К. : КНУБА,
2010. - 149 с. - Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/doc/politic/pos_ukr.pdf
Крвавич Д.П. Українське мистецтво : навч. посібник : у 3 ч. Ч. 3 / Д.П. Крвавич, В.А.
Овсійчук, С.О. Черепанова. — Львів : Світ, 2005. — 268 с. - Режим доступу:
http://chitalka.net.ua/zmist/160.html
Пальм Н.Д. Історія української культури : навч. посібник / Н.Д. Пальм, Т.Є. Гетало. Х. : ХНЕУ, 2013. - 296 с. - Режим доступу:
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4024/1/Історія української
культури посібник.pdf

Шейко В.М. Історія української культури : навч. посібник / В.М. Шейко , Л.Г.
Тишевська ; наук. ред. В.М. Шейко. — К.: Кондор, 2006. - 264 с. - Режим доступу:
http://uchebnikionline.com/kulturologia/istoriya_ukrayinskoyi_kulturi__sheyko_vm/istoriya_ukrayinskoyi_kulturi_-_sheyko_vm.htm

Інші видання:
Войтович В. Міфи та легенди давньої України / В. Войтович. - 2-ге вид., допов.Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2013. - 464 с. : іл. - (Золота пектораль). –
Режим доступу :http://bohdan-books.com/upload/iblock/4d0/4d060da0d1dd62c807bddc25bd23fec1.pdf
«Міфи та легенди давньої України» — захоплююча літературно-художня
розповідь про дивовижний світ наших далеких пращурів, їхню високу
духовність і єдність із Природою, рідною Землею. Пером і пензлем автор
змальовує яскраві міфічні образи, які, незважаючи на усілякі перешкоди,
пережили віки і дожили до наших днів. Це — Сварог, Перун, Дажбог, Лада,
Купало, Коляда, Берегиня та інші,
а ще — величезна кількість
демонологічних персонажів.
Історія українського мистецтва : у 5 т. Т. 2 Мистецтво середніх віків / гол. ред.
Г. Скрипник. - К., 2010. - 1296 с. - Режим доступу:
http://vk.com/doc135755298_309826736hash=a9d08caca10d2d94e3&dl=d4b718cc35b1a
917fc
Другий том “Історії українського мистецтва” присвячено історії художніх
процесів на українських теренах у добу середньовіччя (кінець ІV/VI –
XV/середина XVI). Важливим наміром авторів та упорядників стало
висвітлення родоводу та стильових особливостей вітчизняного мистецтва,
його видової специфіки. У дослідженнях архітектури, монументальної
скульптури, мозаїк, фресок, іконопису, оздоблення рукописної книги,
художніх ремесел окреслено риси, які й нині маркують процес творення
українського світу.
Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу.
міфології. – К. : Обереги, 1992. – 88 с. - Режим доступу:
http://mreadz.com/new/index.php?id=90569&pages=1

Ескіз

української

Унікальна праця класика української літератури Івана Нечуя-Левицького
вийшла друком вперше 1876 р.
У доступній науково-популярній формі письменник викладає свій досвід
осягнення світогляду рідної нації, співвідношення в ньому народних
традицій, віри, науки, філософії, історії.
У розповідях постають зримі образи героїв української міфології, а також
самі легенди про створення світу, мирове дерево дуб, створення людей.
Соковита мова, картини народного життя роблять прочитання цього
забороненого і забутого твору відкриттям цілого неповторного самобутнього
світу наших пращурів.

Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І.Ф. Курас. - К. : Вища шк.,
2003. - Режим доступу: http://libfree.com/141429288
kulturologiyaprovidniki_duhovnosti_v_ukrayini__kuras_if.html
Наведено відомості про широку плеяду найвидатніших державотворців,
діячів культури, науки, освіти, церкви, які на різних історичних етапах
пробуджували суспільну свідомість, долали стан соціальної апатії,
пропагували народні традиції, опікувалися проблемами духовного
відродження і розбудови Української держави. Історико-біографічні статті не
тільки містять енциклопедичні довідки про видатних представників
українського народу, а й розкривають їхню роль у духовному розвитку нації.

Стражний О. С. Український менталітет: ілюзії, міфи, реальність / О.С. Стражний –
К. : Книга, 2008. – 368 с. : іл. - Режим доступу: http://www.astra-lit.com/ukr-mentukr/zmist.htm
Ця книга незвичайна через те, що вона розширює межі традиційного, прямо
скажемо - шаблонного уявлення про світовідчуття українців, по-своєму
відповідає на запитання - хто такий українець, чим мешканці України
відрізняються від європейців і росіян. Оригінальна систематизація матеріалу,
"фірмовий" стиль автора та позитивний заряд, який несе ця книжка, роблять
її унікальною.
Уманцев Ф.С. Мистецтво давньої України: історичний нарис / Ф.С. Уманцев. Режим доступу: http://uartlib.org/downloads/Umancev_MistectvoDavnoiUkraini_uartlib.org.PDF
Розглядається історичне коріння української мистецької культури, розвиток
українського мистецтва в XIII — останній чверті XVII ст.

Аудіокниги:
Культура і побут населення України : навч. посібник / В. І. Наулко [та ін.] . - Ч. 1. К. : Либідь, 1993. - https://www.youtube.com/watch?v=SIWEckc8UYE
Культура і побут населення України : навч. посібник / В. І. Наулко [та ін.] . - Ч. 2. К. : Либідь, 1993.- https://www.youtube.com/watch?v=7b3F3sy8-0U

УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ТА ЗВИЧАЇ
Світ українських традицій нескінченно багатий. Століттями складалася
гармонійна система обрядів та вірувань, які на сучасному історичному етапі знову
набувають популярності. Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів-прадідів, не
втратили свого значення й сьогодні. Збагачені кращими зразками народної
творчості – обрядовими піснями, віршами, легендами, - вони є найдорожчою
скарбницею духовної культури українського народу.
Інтернет-ресурси:
Культура України
http://elib.nplu.org/collection.html?id=31
Інтегрований інформаційний ресурс, який забезпечує вільний доступ користувачів
до надбань української культури і мистецтва. Сайт орієнтовано на широкі кола
користувачів.
Рідна країна
http://ridna.ua
Культурологічний портал, який об’єднує різноманітні напрямки гуманітарної сфери.
Він задумувався як своєрідний Інтернет-посібник для людей, що допоможе їм
відкрити Україну та вийти за межі формальних знань про неї. Саме тому ми
позиціонуємо себе не лише як культурологічний, а більше як світоглядний портал.
Україна Incognita
http://incognita.day.kiev.ua
Інтернет-проект «Украина Incognita» — це продовження роботи «Дня» щодо
вивчення та осмислення української історії у віртуальному світі. Цей ресурс дасть
змогу підвищити знання з історії нашої держави, її культури і отримати вагомі
аргументи для обґрунтованої дискусії з українофобами
Ізборник
http://izbornyk.org.ua/links/info.htm
Історія України IX-XVIII ст. Першоджерела та інтерпретації. Електронна бібліотека
давньої української літератури. Українські літописи, хроніки, житія, апокрифи,
граматики, лексикони, історично-мемуарна проза тощо.
Таємна січ
http://kampot.org.ua
Інтернет портал Таємна січ створено для молодого українця. Портал має на меті
стимулювання свідомості українців, популяризації України
Мислене древо
http://www.myslenedrevo.com.ua
Мислене древо – багатоцільовий український сайт. Ми робимо Україну –
українською!
Традиції, звичаї, обряди

http://www.ukrlit.vn.ua/habits/habits.html

Культура України
http://k-ua.net
Історія української культури: відомі люди, побут, традиції…

Література:
Воропай О. Звичаї нашого народу: етнограф. нарис / О. Воропай. – Мюнхен, 1958. –
310 с. - Режим доступу: http://svit.in.ua/kny/voropaj/znn_t1.pdf
Видання знайомить з багатим і різноманітним світом народних звичаїв, за
якими жили українці з давніх-давен.
Кононенко П.П. Українознавство : підручник для вищ. навч. закл. - К., 2005. - Режим
доступу: http://nndiuvi.org.ua/images/book/ukrainoznavstvo.pdf
У книзі на основі багатоманітного вітчизняного й зарубіжного матеріалу
здійснено дослідження та системне висвітлення феноменів «Україна та
світове українство». Від праджерел і праепох – трипільської, черняхівської,
празько-корчацької, києво-руської культур до сучасності – такі сфери
розкриття автором сутності та взаємозвязку найголовніших концентрів
українознавства: Україна – етнос, – природа (екологія), – мова, – нація,
держава, – культура (релігія, філософія, мистецтво, право, художня
словесність), Україна в міжнародних відносинах, Україна – ментальність,
доля; Україна – історична місія. Для студентів вищих навчальних закладів.
Лозко Г. С. Українське народознавство : монографія / Г. С. Лозко. - К. : Мандрівець,
2004. - 512 с. - Режим доступу: http://1576.ua/books/3386
Це друге, оновлене і доповнене видання книжки відомого етнолога,
кандидата філософських наук Г. Лозко. Автор не тільки значно розширила
коло народознавчих проблем, але і доповнила книгу новими фактичними
даними (зокрема розділи про походження українського народу, міфологію,
пантеон слов’янських Богів, державну символіку, додано відомості про
цілющі рослини і священних тварин тощо). Відтворено давній календар
наших Пращурів «Коло Свароже», зроблено докладний аналіз Велесової
Книги. Видання доповнене ілюстративним матеріалом, а також великим
списком наукових джерел. Книга буде цікавою для всіх, хто любить і шанує
рідну минувшину та дбає про майбутнє збереження нашого етносу.
Сапіга В. К. Українські народні свята та звичаї / В. К. Сапіга. - К. : Знання України. 1993.- 112 с. - Режим доступу: http://sviata.com.ua/texts/sapiga.php
Українська минувшина. Ілюстрований етнографічний довідник. — 2-е вид. — А.П.
Пономарьов, Л.Ф. Артюх, Т.В. Косміна [та ін.]. - К. : Либідь, 1994. — 256 с., іл. Режим доступу: http://www.ex.ua/19810987
Ця книга - своєрідна енциклопедія традиційної культури та побуту українців.
Для етнографів, істориків, мистецтвознавців, фольклористів,усіх, хто прагне
відродити національну спадщину.

Українське народознавство : навч. посібник / За ред. С. П. Павлюка. –3-тє вид.,
випр. – К: Знання, 2006. – 548 с. – Режим доступу:
https://vk.com/doc11213504_195619231?hash=cbabec0656bb261477&dl=28aabb49a721
7e1962
Черепанова С.О. Філософія родознавства / С.О. Черепанова. - К. : Знання, 2008. Режим доступу: http://westudents.com.ua/knigi/252-flosofya-rodoznavstva-cherepanovaso.html
У книзі в контексті гуманітарно-культуротворчої стратегії філософії освіти
розглянуто буття людини у просторі культури, поняття "рід — покоління",
духовність родинного середовища, цінності національної культури,
традиційну родинну обрядовість українців, форми збереження історичної та
родової пам'яті, теоретичні аспекти генеалогії, методи дослідження Родоводу.
Книга буде цікавою студентам закладів освіти педагогічного, гуманітарного,
технічного профілю різних рівнів акредитації, викладачам, фахівцям у галузі
національного виховання, педагогіки, культурології.
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